
Вимоги до виконання індивідуального завдання з 

дисципліни «Інноваційні задачі, технічні стандарти 

та нетехнічні аспекти енергетичного 

машинобудування» 

Завдання на виконання роботи. Індивідуальним завданням є самостійна 

робота, яка виконується в виді реферату, що розкриває одну із проблем, 

пов’язаною з впливом двигунів внутрішнього згоряння, як силового агрегату в 

експлуатації, на навколишнє середовище і людину. Реферат включає короткий 

опис проблеми, напрямки і особливості її вирішення в наш час та в перспективі.  

 

Теми рефератів 

1.  Значення двигунів внутрішнього згоряння в еколого-енергетичному 

балансі сучасності. 

2. Вплив експлуатації двигунів внутрішнього згоряння на забруднення 

навколишнього середовища токсичними речовинами. 

3. Вплив двигунів внутрішнього згоряння на глобальне потеплення 

клімату. 

4. Ресурси нафтових палив і перспективи поширення використання 

альтернативних палив. 

5. Перспективи використання водню в якості палива в двигунах 

внутрішнього згоряння 

6. Сучасні методи і системи екологічної діагностики двигунів 

внутрішнього згоряння автомобілів. 

7. Міжнародні вимоги до показників екологічності двигунів внутрішнього 

згоряння, що працюють на бензинах. 

8.  Міжнародні вимоги до показників екологічності двигунів 

внутрішнього згоряння, що працюють на дизельних паливах. 

9. Токсичні речовини, що викидаються в навколишнє середовище при 

експлуатації дизельних двигунів, їх агресивність і методи визначення. 

10. Токсичні речовини, що викидаються в навколишнє середовище при 

експлуатації бензинових двигунів, їх агресивність і методи визначення. 

11. «Механізми» утворення оксидів азоту в циліндрі двигунів 

внутрішнього згоряння. 

12. Заходи щодо захисту навколишнього середовища від шкідливої дії 

відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння. 

13.  Димність відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, 

впливові фактори та методи визначення.  

14.  Проблема канцерогенного забруднення навколишнього середовища 

двигунами внутрішнього згоряння. Токсичні властивості та умови 

утворення бенз(а)пірену в циліндрі двигуна. 



 

 

Вимоги до оформлення реферату. 

Оформлення реферату здійснюється відповідно до вимог стандарту НТУ «ХПІ» 

СТЗВО-ХПІ-3.01-2018 ССОНП. Текстові документи у сфері навчального 

процесу. Загальні вимоги до виконання. 

Реферат повинен містити: 

1. Титульний аркуш (див. Додаток А). 

2. Зміст 

3. Вступ. 

4. Основну частина. 

5. Висновки. 
6. Список джерел інформації. 

 

Зміст роботи краще виконувати в таблиці, після чого границі таблиці відключити. 

Титульний аркуш роботи не нумерується, але зараховуються до сторінок роботи; 

завдання на виконання роботи та реферат не зараховуються до сторінок роботи, 

теж не нумеруються. Тому нумерацію сторінок розпочинати зі змісту. 

В основній частині роботи обов’язково виконувати посилання на використані 

джерела інформації, наприклад, [1], [2] або [1, стор.14], [2, стор.123-124] і т.д. 

Кількість сторінок виконаної роботи – не менше 8. 

Запланований час виконання роботи – 16 академічних годин. 

Орієнтовний термін виконання – 15-й тиждень поточного семестру. 

Робота виконуються самостійно, відповідно до принципів академічної 

доброчесності Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», плагіат не допускається, режим доступу – 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp- 

content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf 

В разі виявлення однакових текстів в студентських роботах обидві роботи не 

зараховуються і повертаються авторам на доопрацювання. 

Оцінювання роботи здійснюється індивідуально для кожного студента за 

шкалою, наведеною в таблиці. 

Таблиця. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

Оцінка ECTS 

Оцінка 

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

 

0 … 34 

 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/STZVO-HPI-3.01-2018-SSONP.-Tekstovi-dokumenti-u-sferi-navchalnogo-protsesu.-Zagalni-vimogi-do-vikonannya-1.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/STZVO-HPI-3.01-2018-SSONP.-Tekstovi-dokumenti-u-sferi-navchalnogo-protsesu.-Zagalni-vimogi-do-vikonannya-1.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf


 

Оцінка роботи враховується при підведенні підсумкового семестрового контролю. 

: 



ДОДАТОК А. 

Приклад виконання титульного аркушу реферату 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

 

Кафедра двигуни та гібридні енергетичні установки 

 

 

 

 

 

 

 
РЕФЕРАТ 

з дисципліни «Основи екологічних силових агрегатів» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконав студент гр.    
 

 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

Перевірив проф. Парсаданов І.В. 
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